JANUÁR 2011
Novým prezidentom spoločnosti Kia Motors

1.1.

Slovakia sa od začiatku tohto roka stal MyungChul Chung. Doterajší prvý prezident spoločnosti
In-Kyu Bae odchádza z funkcie po viac ako šiestich rokoch, pričom bude pokračovať vo svojej
profesionálnej kariére v rámci automobilovej
skupiny Hyundai-Kia v Južnej Kórei. Myung-Chul Chung vyštudoval metalurgické inžinierstvo na kórejskej univerzite v Soule v Južnej Kórei. V roku 1978 začal
pracovať pre skupinu Hyundai na oddelení obstarávania.
Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom
spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe.
Závod v Tepličke nad Váhom pri Žiline bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov pre
osobné automobily bola spustená v decembri 2006. Kia na Slovensku v súčasnosti
zamestnáva 2 900 ľudí a sériovo vyrába automobil Kia ceed v troch karosárskych
úpravách a športovo úžitkové modely Kia Sportage a Hyundai ix35. Spoločnosť
Kia Motors Slovakia aktuálne patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na
Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu
opustilo už viac ako 719 tisíc vozidiel. Medzi najväčšie exportné trhy patrí Rusko,
Nemecko a Veľká Británia, na Slovensku zostáva približne percento vyrobených
automobilov.

20.1.

Dnes sa začína 17. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia
v Bratislave. Cieľom veľtrhu je ponúknuť návštevníkom komplexný pohľad na
oblasť cestovného ruchu prostredníctvo prezentácií jednotlivých krajín a regiónov
ako možných turistických destinácií. Mesto Žilina sa predstaví v rámci expozície
Euroregiónu Beskydy, ktorého je členom. Mesto zastupuje Turistická informačná
kancelária (TIK).
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21.1.

Dnes sa uskutočnil 29. ročník Lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom. Kvôli
snehovým podmienkam organizátori mierne zmenili trasu. Táto trasa nachádzajúca sa hlavne v okolí Zázrivej mala dostatočnú snehovú pokrývku.

24.1.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o poverení MUDr. Štefana Zelníka zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina dňom 1. januára 2011 v rozsahu
určenom v písomnom poverení. Poslanci vzali na vedomie aj vymenovanie Ing.
Dušana Petríka do funkcie prednostu Mestského úradu od 1. januára 2011.
Poslanci zvolili aj členov Mestskej rady v Žiline. Rada bude pracovať v zložení:
MUDr. Štefan Zelník, Ing. Branislav Bačík, Mgr. Ladislav Čellár, Mgr. Peter
Fiabáne, Jaroslav Gažo, MUDr. Rastislav Johanes, Ing. arch. Dušan Maňák,
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. a Ing. Stanislav Žilinčík.
Prerokovaný a schválený bol aj návrh na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície. Mestské zastupiteľstvo odvolalo Mgr. Stanislava Kľučku
z funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina a za nového náčelníka vymenovalo Ing.
Milana Šamaja. Z funkcie riaditeľa Dopravného podniku mesta Žiliny poslanci
odvolali Ing. Igora Gubalu a do tejto funkcie vymenovali Ing. Jána Barienčíka.

zľava: Štefan Zelník, Igor Choma, Dušan Petrík

26.1.

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo tradičné uvítanie detí do života.
Dovedna sa zúčastnilo privítania 60 detí, ktorých sprevádzali rodičia, starí rodičia
či známi.
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28.1.

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo stretnutie jubilantov. Zúčastnili sa
ho Žilinčania vo veku nad 70 rokov, dožívajúci sa okrúhlych narodenín. Prítomným, zablahoželal k ich jubileu Štefan Zelník, zástupca primátora mesta Žilina.

FEBRUÁR 2011

4.2.

Počty respiračných aj chrípkových ochorení v Žilinskom kraji výrazne stúpli,
vyučovanie museli prerušiť v desiatich základných, troch materských a jednej
strednej škole. Tento týždeň nahlásili hygienikom vyše 13 tisíc pacientov s akútnymi respiračnými ochoreniami, príznaky chrípky lekári pozorovali u 2 479 z
nich. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenali 23,8percentný nárast chorobnosti a o 895 chrípkových ochorení viac. Chorobnosť
stúpla vo všetkých vekových skupinách, najvýraznejšie u 20- až 59-ročných.
Trend vývoja chorobnosti hodnotia hygienici ako stúpajúci s výskytom lokálnych
epidémií.
Žilinu navštívil veľvyslanec Francúz-

8.2.

skej republiky na Slovensku, J. E.
Jean-Marie Bruno (na obr.). V priestoroch Mestského úradu v Žiline sa stretol
s primátorom mesta Žilina Igorom Chomom. Obaja
predstavitelia sa venovali rozvoju spolupráce medzi
oboma krajinami a problematike bilingválneho
gymnázia v Žiline.

17.2.

Stretnutie s jubilantmi, Žilinčanmi nad 70 rokov sa konalo na Radnici mesta Žilina.
Prítomných bolo 50 seniorov. K ich jubileám im zablahoželal primátor mesta Žilina Igor Choma. Stretnutia sa konajú pravidelne. Mesto pozýva seniorov
v okrúhlom veku 70, 75, 80, 85. Po 90 roku života pozýva mesto jubilanta každý
rok.
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jubilanti na Radnici mesta Žilina

21.2.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
Poslanci o.i. vzali na vedomie zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva
v Žiline Ing. Igora Lišku dňom 11.02.2011, pretože ten nastupuje do pracovného
pomeru na Mestskom úrade. Nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, Mgr. Terézia Straňáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

21.2.

Primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s prednostom Mestského úradu v Žiline
Dušanom Petríkom dnes otvorili nové nízkoprahové denné centrum pre deti
a rodinu v lokalite Bratislavskej ulice.
Novootvorený objekt je súčasťou projektu riešenia problematiky sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov mesta. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR, prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity, v rámci dotačnej schémy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
rómskej komunity. Cieľom tohto projektu je poskytnúť vhodnú alternatívu trávenia voľného času deťom a mládeži mimo ulice z danej lokality. Za obsah projektu
je výlučne zodpovedné mesto Žilina.
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Na Radnici mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie združe-

22.2.

nia Regiónu Beskydy. prítomní primátori a starostovia členských
miest a obcí o.i. zvolili za nového predsedu Igora Chomu, primátora
mesta Žilina a celý výkonný výbor.

22.2.

V Nadácii POLIS sa konalo stretnuitie s Ivanom „Kelly“ Kőhlerom, známym
žilinským výtvarníkom, grafikom, dizajnérom, zakladateľom jazzového festivalu
v našom meste.

Primátor mesta Žilina Igor Choma prijal na Radnici mesta

23.2.

biskupa Žilinskej diecézy Tomáša Galisa. ktorého sprevádzal dekan žilinskej farnosti Ladislav Stromček. Predstavitelia rímsko-katolíckej cirkvi a mesta Žilina prerokovali
možnosti ďalšej spolupráce v našom meste. Celoštátne sa
pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi 70,1 % obyvateľov.
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vľavo J.Em. Mons. Tomáš Galis, vpravo vdp. Ladislav Stromček

Primátor mesta Žilina Igor Choma sa stretol na Radnici mesta

28.2.

s vedením firmy Kia Motors Slovakia., ktoré zastupoval nový
prezident firmy pán Myung-Chul Chung. Firma Kia bude
naďalej podporovať aktivity mesta Žilina vo viacerých oblastiach, v kultúre,
v športe, v tvorbe životného prostredia
Mesto Žilina štvrtý raz vyhlásilo najúspešnejších

28.2.

športovcov roka. Na slávnostnom oceňovaní v Mestskom divadle Žilina si z rúk primátora mesta Igora
Chomu, poslanca Mestského zastupiteľstva Petra
Fiabáneho a vedúcej Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ Ingrid Dolníkovej prevzali ceny športovci, tréneri a kluby. Ceny
sa udeľovali v týchto kategóriách.

Dospelí športovci:
1. miesto: karatista Juraj Tabak (AC Uniza Klub karate Žilina) - na obr. vľavo hore
2. miesto: lyžiarka Petra Smaržová (ŠK TPŠ Kinex Bytča)
3. miesto: fitnesska Anna Mozoláni (Mozoláni Fitness club).
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Mládež: 1. Katarína Košútová (rádiový orientačný beh, Slávia Žilinská Univerzita),
2. Aurélia Trnovcová (plávanie, Nereus Žilina),
3. Adam Kráľ (rádiový orientačný beh, Slávia Žilinská Univerzita),
Mesto Žilina vyhlásilo aj najúspešnejšieho trénera, ktorým sa stal Pavel Hapal
(futbalisti MŠK Žilina).
Najlepším družstvom roka 2010 sa stal už po štvrtý raz futbalový klub MŠK Žilina.
V rámci ankety vyhlásilo Mesto Žilina v spolupráci so Žilinským Večerníkom aj
súťaž o najúspešnejšieho žilinského športovca pôsobiaceho v zahraničí. Stali sa
nimi futbalista Peter Pekarík, hokejistka Jana Kapustová a cyklista Peter Sagan
V programe vystúpil folklórny súbor Rozsutec a nechýbal ani Gymnastickotrampolínový klub Športcentrum Žilina, džudisti TJ Mladosť Žilina a kulturista
Mozolani Fitness Clubu Norbert Zajac.
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MAREC 2011

4.3.

V Žiline zavládla tradičná fašiangová atmosféra. Konal sa už 7. Žilinský festival
fašiangových masiek – Carneval Slovakia Žilina 2011. Karneval začal sprievodom fašiangových masiek spred budovy Mestského úradu. Sprievod prešiel cez
Mariánske námestie, Farské schody na Hlinkovo námestie a na Národnú ulicu,
odkiaľ sa vrátil na Mariánske námestie, kde bol kultúrny program.
Fašiangy slávnostne otvoril prednosta Mestského úradu v Žiline Dušan Petrík. Pri
otvorení boli prítomní kráľovná karnevalu Michaela „Miška“ Závodná a kráľ
Rado Pažej. V programe nasledovali vystúpenia folklórnych súborov, tradičné
pochovávanie basy, fašiangová zabíjačka a vystúpenia skupiny Arzén a V8 Band.

zľava D. Petrík, M. Závodná, R. Pažej
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9.3.

Žilinu navštívil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík.
V rámci svojho programu sa na Radnici mesta Žilina s primátorom Igorom Chomom. Predseda parlamentu sa zaujímal o situáciu v meste Žilina a o rozvojové
programy mesta.

11.3.

Na Radnici mesta Žilina sa konala tlačová konferencia primátora mesta. Zo strany
novinárov bol o konferenciu veľký záujem. Tlačové konferencie, ktoré sa budú
venovať aktuálnym problémom a podujatiam sa budú konať pravidelne.

14.3.

Primátor mesta Žilina Igor Choma navštívil partnerské mesto Kikinda v Srbsku (Srbsko, Vojvodina). Súčasťou programu bolo
podpísanie dohody o spolupráci medzi mestom Kikinda a mestom Žilina, ktorú
podpísali primátor mesta Žiliny Igor Choma a primátor mesta Kikinda Ilija Vojinovič, Signatári sa v zmluve rozhodli podporiť priateľstvo, vzájomný rešpekt
a solidaritu medzi občanmi Žiliny a Kikindy. Ďalej sa zamerali na vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, prírodného dedičstva, vedy,
vzdelávania, turizmu, športu, sociálnej solidarity a ochrany životného prostredia.
Medzi účastníkmi stretnutia bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pôsobiaci
v Srbsku Ján Varšo a veľvyslanec Rumunska Ion Maceovei (prítomná bola aj
delegácia z mesta Resita) a iní predstavitelia politického života.
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druhý zľava I. Vojinović, vpravo I. Choma

15.3.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Rokovanie malo bohatý program. Poslanci schválili návrh členov grantových komisií, návrth programového rozpočtu na rok 2011 až 2013, zmeny
v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady.

18.3.

Mesto Žilina i zamestnanci Mestského úradu v Žiline si uctili pamiatku obetí
katastrofy v Japonsku, ktorá sa stala minulý týždeň. Na pietne miesto na Mariánskom námestí pred Starou Radnicou mesta Žilina prišli zapáliť sviečku primátor
Ing. Igor Choma aj zástupca primátora MUDr. Štefan Zelník.
Pracovníci a návštevníci Mestského divadla si uctili obete nešťastia minútou ticha
v piatok pred večerným predstavením. K pietnej spomienke sa minútou ticha
pridali aj základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Týmito symbolickými spôsobmi si občania i návštevníci Žiliny uctili pamiatku
ľudských životov v Japonsku ktorí prišli o život 11. marca pri zaplavení krajiny
vlnami „tsunami“.

21.3.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Poslanci vymenovali Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla.
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Poslanci schválili zloženie grantových komisií mesta na rok 2011. Pre oblasť
kultúry bol predsedom schválený Anton Šulík, pre oblasť vzdelávania predseda
Ing. Ján Ničík, pre oblasť športu Mgr. Róbert Kašša, pre zdravotnú a sociálnu
oblasť MUDr. Juraj Popluhár, PhD., pre oblasť prostredie mesta a zeleň Ing. arch.
Dušan Maňák
Poslanci schválili minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami
v meste.

28.3.

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline sa konalo stretnutie občanov
s vedením mesta. Hlavným zámerom týchto stretnutí aj v budúcnosti je informovať občanov o dianí v mestských častiach za posledné obdobie, ale i o plánoch
rozvoja mesta. Na stretnutí bol veľký priestor venovaný diskusii i pripomienkam
občanov na rôzne otázky života v meste. Tieto stretnutia by mali skvalitniť ďalšiu
komunikáciu medzi mestom a občanom.

28.3.

V Mestskom divadle Žilina sa konalo tradičné oceňovanie učiteľov. Vyznamenania pedagogickým pracovníkom odovzdal prednosta Mestského úradu Dušan Petrík a vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Žiline Adriana Jurišová. Vyznamenaných bolo viacero pedagógov.
Mimoriadne ocenenie získal Zlatoň Babík (na obr.). V roku 1970
založil žilinský detský zbor Odborárik, v ktorom pôsobil ako
dirigent. So zborom koncertoval
v Japonsku, Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Srbsku či na
Ukrajine. Ocenenie získal za
zrod a dlhoročné vedenie žilinského detského zboru Odborárik.
Mimoriadne ocenenie v roku 2011 si prevzala Ingrid Dolníková, ktorá ako pedagóg aktívne pôsobila na viacerých školách. Ocenenie získala za dlhoročnú aktívnu
pedagogickú a riadiacu prácu, pozdvihnutie statusu učiteľa.
Počas celej slávnosti vládla príjemná atmosféra, ktorú spestril koncert hudobnej
skupiny V8 Band.
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Ingrid Dolníková

30.3.

Mesto Žilina v súvislosti s výskytom diviakov a vysokej zveri na sídlisku Hájik,
výzvou požiadalo občanov, aby sa vyhýbali kontaktu s uvedenou zverou
a nekŕmili ju. Zároveň Mesto Žilina ubezpečilo občanov, že vykoná potrebné
kroky v spolupráci s kompetentnými subjektmi, aby sa obmedzil výskyt divej
zveri v tejto obytnej zóne mesta Žilina.

APRÍL 2011

4.4.

Uplynulo 20 rokov, odkedy bol na Letisku Žilina
vybavený prvý medzinárodný let. Lietadlom
Cessna 510 vtedy prileteli podnikatelia z Viedne.
Prvá pravidelná doprava na žilinskom letisku
bola zavedená dňa 2. augusta 1974. Bola to vnútroštátna linka Slov-Airu lietadlami L-410 na trati Žilina – Praha – Žilina. V roku 1981 bola táto pravidelná doprava na letisku zrušená v dôsledku palivovo-energetickej krízy a následného
zvýšenia cien za vnútroštátnu leteckú dopravu. Uskutočňovali sa tu len nepravidelné obchodné lety.

V septembri 1997 sa zaviedlo
znovu letecké pravidelné už
medzinárodné spojenie Žilina –
Praha – Žilina v spolupráci s
českým dopravcom Air Ostrava, ktoré bolo zastavené v lete 1998 pre celkové
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ukončenie činnosti leteckého dopravcu. Výsledkom aktivít vedenia spoločnosti
bolo vybudovanie moderného letiskového terminálu a od 15. júla 2005 bola zavedená pravidelná letecká linka Praha – Žilina – Praha. Dopravu zabezpečuje spoločnosť České aerolínie (CSA) lietadlom ATR-42 pre 46 cestujúcich.

11.4.

Základná škola, Gaštanová 56 hosťovala zahraničných partnerov v rámci projektu
Comenius, z ktorého získala škola v minulom roku grant v hodnote 18 000 €.
Finančné prostriedky projektu používa na plánované aktivity a mobility do krajín
partnerských škôl, do Poľska a do Turecka. Hneď v prvý deň návštevy zavítali
hostia na Radnicu mesta Žilina.

14.4.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Poslanci o. i. schválili koncepciu definitívneho vysporiadania objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch. Taktiež schválili umiestnenie veľkoplošnej obrazovky na stĺporadí na Námestí Andreja Hlinku pre projekt „Telka
v meste“.
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Žilina sa stalo prvým mestom na Slovensku

14.4.

s verejnou dopravou na mapách Google
Obyvatelia a návštevníci Žiliny môžu odteraz
využívať

podrobné

informácie

o trasách

mestskej hromadnej dopravy vďaka tejto službe a vyhľadať si tak najvhodnejšie
spojenie (www.google.sk/transit).
Spoločnosť Google v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o.,
ktorý poskytol potrebné dáta, spúšťa v rámci svojej služby Mapy Google funkciu
„Verejná doprava v Žiline“. Prostredníctvom novej funkcie môžu užívatelia vyhľadávať informácie o mestskej hromadnej doprave, čiže o trolejbusoch
a autobusoch v celej Žiline. Informácie o mestskej hromadnej doprave má vďaka
tomu k dispozícii vyše 85 tisíc obyvateľov Žiliny, plus ďalšie tisícky ľudí, ktorí
do Žiliny prichádzajú za prácou, či ako turisti a návštevníci mesta.
Primátor Mesta Žilina Igor Choma dnes

15.4.

slávnostne otvoril nové športovisko –
prvý žilinský skatepark v lokalite Vodného diela Žilina. Skatepark, ktorý je
určený pre početnú komunitu skaterov a
bikerov, bol od začiatku budovaný so
záujmom vedenia Mesta Žilina. Skateri
a bikeri sami robili posledné úpravy skateparku pred jeho otvorením. Skatepark
je voľne prístupný, ale riadi sa prevádzkovým poriadkom, ktorý musí dodržiavať
každý, kto chce jazdiť. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dozerať tzv.
správcovia parku spomedzi skaterskej a bikerskej komunity a tiež kamerový systém.
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Žilinu

28.4.

navštívila

z partnerského

mesta

delegácia
Krasnojarsk

v Ruskej federácii, ktorej členmi boli
Maxim Sergejevič Urazov – vedúci
Odboru pre mládežnícku politiku a Lilia Viktorovna Polova – hlavný špecialista Odboru pre zahraničné vzťahy.
Primátor Igor Choma oficiálne prijal
delegáciu na Radnici mesta Žilina, kde
podpísal Memorandum o porozumení medzi Mestom Žilina a Administráciou
mesta Krasnojarsk, ktoré sa stane základom dohody o spolupráci budúcich partnerských miest.
Návšteva z Krasnojarska sa zúčastnila aj osláv 66. výročia oslobodenia Žiliny na
Vojenskom cintoríne na Bôriku.

29.4.

Na Vojenskom cintoríne na Bôriku sa konal pietny akt pri príležitosti 66. výročia
oslobodenia mesta Žilina a ukončenia 2. svetovej vojny. Pietneho aktu sa zúčastnili a vence k pamätníku položili predstavitelia mesta Žilina, ktorých viedol primátor mesta Igor Choma, predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, ktorých
viedol predseda Juraj Blanár.
Pamiatku padlých vojakov si uctili aj veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J.E. Pavel Maratovič Kuznecov so
sprievodom, prvý tajomník veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike, gen. Valerij Kuropata, veľvyslanec Bieloruskej
republiky v Slovenskej republike J.E. Vladimír Serpikov, delegácia z ruského mesta Krasnojarsk vedená Maximom Urazovom, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline, predseda OV SZPB Juraj Drotár, priami účastníci
bojov o Žilinu a jej okolia a ďalší prítomní hostia.
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Vojenský cintorín na Bôriku

Delegáciu Ruskej federácie, ktorú viedol veľvyslanec Ruskej federácie, J. Ex.
Pavel Maratovič Kuznecov prijal pred pietnym aktom na Radnici mesta primátor
Igor Choma. Prítomní boli aj zástupcovia mesta Krasnojarsk. Pán veľvyslanec
vyjadril ochotu z ruskej strany podieľať sa na generálnej úprave cintorína na Bôriku. Ide hlavne o vybudovanie nového oplotenia.

delegácia Ruskej federácie, vľavo veľvyslanec J.E. Vladimir V. Kuznecov

30.4.

V meste Essen v Belgicku sa uskutočnilo stretnutie partnerských miest. Pozvaní
boli predstavitelia miest Essen-Oldenburg (Nemecko), Hradištko (Česká republika), Witzenberg (Južná Afrika) a Žilina, ktoré reprezentoval MUDr. Štefan Zelník, zástupca primátora. Na podujatí sa zúčastnil aj J.E. Ján Kuderjavý, veľvysla-
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nec SR v Belgicku. Prítomných uvítal na radnici pán Gaston van
Tichelt, primátor mesta Essen. Hosťom sa prihovoril aj Frans
Schrauwen, niekdajší primátor. Z belgickej strany je veľký záujem o spoluprácu
v rôznych oblastiach, hlavne v kultúre a športe.
Súčasťou stretnutia bolo odhalenie pamätníka partnerských miest pri vstupe do
mesta Essen, za prítomností mnohých miestnych občanov
a oficiálnych hostí. Pamätník, zložený z rôznych kovových
predmetov, ukazuje smer k jednotlivým partnerským mestám.
Autorom je výtvarník Rudi Devoght. Často dochádza k zámene
mesta Essen (Flámsky región Belgicka) s veľkým mestom Essen
(Severné Porýnie-Vestfálsko) v Nemecku. So spomínaným veľkým nemeckým mestom Essen nesúvisí ani ďalšie nemecké mesto EssenOldenburg, ktoré sa nachádza v Dolnom Sasku, cca 100 km od mesta Bremen.

pamätník priateľstva v Essene

17

J. Kuderjavý a Š. Zelník

30.4.

G. van Tichelt

Už po siedmykrát sa Žilinčania pustili do verejného čistenia lesoparku Chrasť.
Jarné čistenie lesoparku sa uskutočnilo za účasti primátora Ing. Igora Chomu.
Podujatiu prialo pekné počasie, organizovalo ho Mesto Žilina a dobrovoľníci,
ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Do čistenia sa pridali okrem samotného primátora aj poslanci Mestského zastupiteľstva a zamestnanci Mestského úradu v Žiline. Počas tohto upratovania Žilinčania vyzbierali 1,3 tony odpadu.
Jarné čistenie nadväzuje na predchádzajúcich šesť podujatí zberu odpadu, na
ktorom viac ako 1 840 dobrovoľníkov zbavilo lesopark zhruba 12 ton odpadu.
Upratovanie v týchto dňoch prebiehalo v celom meste. Až do 2. mája bude prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov vykonávaný aj zber nadrozmerných
komunálnych odpadov.

MÁJ 2011
Na Mariánskom námestí pri soche Immaculaty

11.5.

bola slávnostne odhalená dlaždica s nápisom
Magna Via. Týmto symbolickým aktom bola
vyznačená v našom meste trasa tejto historickej
cesty. Dlaždicu poklepali primátor mesta Žilina,
Ing. Igor Choma a predseda OZ Magna Via doc.
Ing. Jozef Húska, CSc.
Magna Via, ako veľká cisársko-kráľovská poštová cesta významná pre celú Rakú-
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sku monarchiu, bola vybudovaná v 16. storočí. Po ukončení prác v roku 1558
merala 1 000 km, z toho 520 km po území Slovenska. Stala sa jednou najvýznamnejších poštových a dopravných trás monarchie. Obchádzala južné časti krajiny
v tom čase obsadené tureckými vojskami. Viedla cez päť dnešných štátov, z Rakúska (Viedeň) cez Slovensko (Bratislava, Martin, Košice), Ukrajinu, Maďarsko
do Rumunska (Sibiu). Jedna z vetví tejto cesty išla cez Žilinu do Poľska.

13.5.

V celej Slovenskej republike sa začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája
do 6. júna. Záujemcovia o elektronické sčítanie vyplnia sčítacie formuláre od 21.
mája do 29. mája. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája.
Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v
roku 2011. Sčítanie je podľa zákona právo a povinnosť každého obyvateľa bez
rozdielu. Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické
potreby. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú
zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.
Európsky tanečný festival štvorylky (European Quad-

20.5.

rille Dance Festival) sa pokúsil presne o 12.00 hod.
prekonať

minuloročný

Guinnessov

rekord

v synchronizovanom tanci zvanom „štvorylka“ (quadrille), čo je druh tanca francúzskeho pôvodu tancovaný štyrmi pármi. Mesto Žilina, pod záštitou primátora Igora Chomu a Tanečná škola Peter Cieker sa podujatia
zúčastnia už po druhý raz.
Na Hlinkovom námestí v Žiline bude štvorylku tancovalo približne 1 740 účastníkov, od žiakov základných a študentov stredných škôl, až po dôchodcov. Všetci
účastníci prešli prípravným kurzom za pomoci učiteľov tanca. Dievčatá a chlapci
mali farebne rozlíšené tričká. Satelitný signál zabezpečil synchronizovaný štart
s ostatnými zapojenými európskymi mestami. Hudba sa prenášala priamo zo
slovinského mesta Maribor, ktoré je hlavným organizátorom.
Tento rok sa do synchronizovaného tanca na Slovensku zapojili mestá Košice,
Prešov, Banská Bystrica, Svidník a Žilina.
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21.5.

Na Hlinkovom námestí sa zhromaždili stovky športovcov a nešportovcov
v tyrkysových tričkách, ktorí podporili svoje zdravie a dobrú vec na podujatí
Tesco-beh pre život. Tento rok organizátori - Nadácia Tesco a Nadácia Výskum
rakoviny - organizovala beh na nákup unikátneho prístroja ELISpot, ktorý je
dôležitý pre výskum rakoviny, konkrétne na prípravu protinádorových vakcín.
Vlani sa Behu pre život v Žiline zúčastnilo rekordných 1 674 ľudí. Celkovo sa do
behov na celom Slovensku počas troch ročníkov zapojilo vyše 15 000 ľudí.

26.5.

V Dome umenia Fatra sa konal koncert, na ktorom vystúpil súbor Happyband
Orchestra pod vedením dirigenta Vlada Ďatelinku so Štátnym komorným orchestrom. Osemčlenný súbor predviedol dve desiatky piesní známej švédskej skupiny
ABBA s novým zvukom symfonického a tanečného orchestra.

30.5.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Prítomní poslanci schválili udelenie Čestného občianstva mesta Žilina
Arieh Kleinovi, za šírenie dobrého mena mesta Žilina a Slovenska vo svete. Poslanci viaceré nové všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina (VZN) o chove,
vodení a držaní psov na území mesta Žilina, VZN o úprave správneho poplatku za
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zvláštne užívanie pozemných komunikácií, VZN o dani za užívanie verejného
priestranstva a VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. Mesto Žilina (tak ako aj ostatné samosprávy) sa
čoraz viac stretáva s problémom konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, čo má vážny negatívny dopad na verejný poriadok, čistotu a
bezpečnosť v meste; rovnako tiež neprispievalo k dobrému dojmu o meste.
JÚN 2011

1.6.

V rámci Európskeho plaveckého dňa prebiehal už tretí ročník Žilinskej plaveckej
štafety. Podujatia na Mestskej krytej plavárni sa zúčastnili desiatky plavcov.

2.6.

Už po sedemnásty raz Žilina odomkla svoje centrum umelcom a remeselníkom.
Tohtoročné Staromestské slávnosti sa konali dňoch 2. – 4. júna 2011 na Mariánskom námestí, vo Farskej uličke, na Farských schodoch ako aj na Námestí Andreja Hlinku, ktoré už tradične patrilo vyznávačom populárnej a rockovej hudby.
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Na Staromestských slávnostiach, ktorých hlavným organizátorom je Mesto Žilina,
bol pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavili folklórne súbory, dychová
hudba, zaznie jazz a swing. Svoju činnosť prídu prezentovali aj materské školy,
základné umelecké školy, centrá voľného času a senior kluby. Nechýbali tradičné
trhy ľudovo-umeleckých remesiel. V rámci Staromestských slávností prebiehali
rôzne sprievodné podujatia, ktoré organizovali Zbor Žilincov, kníhkupectvo Artforum, Považské múzeum v Žiline, Ekumenická spoločnosť v Žiline a centrá
voľného času. Zároveň Mesto Žilina organizovalo aj Žilinskú plaveckú štafetu
v rámci Európskeho plaveckého dňa 2011.

slávnostný pochod – mažoretky Diana z CVČ Spektrum
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primátor a jeho družina

V prvý deň vystúpili o. i. Žilinský miešaný zbor, V 8 band, folklórna Nebeská
muzika, Big-band Konzervatória, skupina AYA a záver patril českej skupine Chinaski. Vtedy bolo námestie už úplne plné ľudí.
V piatok 3.6. vystúpili Štátny komorný orchester, etnoskupina Balkansambel, Peter
Lipa, na Hlinkovom námestí boli najväčšími ťahákmi skupiny Gladiátor
a legendárna česká skupina Olympic.
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koncert skupiny Olympic, vpravo hore Petr Janda

Primátor mesta Žilina, Ing. Igor Choma a Prezident

6.6.

MOBIS Slovakia s. r. o., Lee Young Jin sa stretli za
účelom vytvorenia základov budúcej spolupráce
medzi Mestom Žilina a spoločnosťou MOBIS Slovakia. Ekonomická situácia spoločnosti MOBIS Slovakia je čoraz lepšia, preto
pripravuje zvýšiť produkčné stavy novou výrobnou linkou, a zároveň čo najperspektívnejšie kooperovať s Mestom Žilina.
MOBIS Slovakia, ktorý je dodávateľom žilinskej automobilky Kia, už čoskoro
otvorí strojársku halu na výrobu nového modelu a montáž brzdových systémov.
Z tohto dôvodu spoločnosť zvýši počet pracovných miest na obsadenie jednotlivých pozícií.

3.6.

Žilinu navštívila delegácia z partnerskej Mestskej časti Praha 15, ktorú tvorili
zástupkyňa starostu MUDr. Jana Trková a Marcela Štiková, ktorá má v referáte
prácu sociálne záležitosti a prácu so seniormi. Na Radnici mesta ich prijal primátor
mesta Žilina Igor Choma a vedúca Odboru sociálneho Mestského úradu v Žiline
Iveta Medveďová.
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zľava M. Štiková, I. Choma, J. Trková, I. Medveďová

V malej zasadačke Mestského úradu sa konalo stretnutie zamestnancov škôl a

9.6.

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina s doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., ktorý je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR), a zároveň predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport. Témou stretnutia bola práca Výboru pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport NR SR, aktuálne zákony v školstve a pripravované zmeny.

24.6.

-

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo rokovanie Združenia K-8. V rámci prvého
bodu programu bol za predsedu Združenia K8 na druhý polrok 2011 zvolený Peter
Gogola, primátor krajského mesta Banská Bystrica. Za podpredsedu Združenia K8
bol zvolený primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. Funkciu riaditeľa kancelárie
Združenia K8 bude na vykonávať Milan Galanda,
Združenie K8 obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest
a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje
postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2
milióna občanov Slovenska a členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady
SR ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy občanov a miest v čo najširšom meradle.
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primátori zľava: Štefan Štefek (Nitra, zástupca primátora), Vladimír Butko (Trnava),
Pavel Hagyari (Prešov), Richard Raši (Košice), Igor Choma (Žilina),
Peter Gogola (Banská Bystrica), Milan Ftáčnik (Bratislava), Richard Rybníček (Trenčín)

28.6.

Pani Eleonóra Dvoranová sa v tento deň dožila krásneho veku – 107 rokov. Za
Mesto Žilina oslávenkyni zablahoželali hovorca mesta Žilina Pavol Čorba a Dana
Nagyová z Odboru vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline. Mesto Žilina si tak
spolu s rodinou pani Eleonóry uctilo a zároveň oslávilo narodeninový deň najstaršej žijúcej ženy v našom meste.

Eleonóra Dvoranová

26

JÚL 2011

3.7.

Pri pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej ceste sa konala spomienku na obete holokaustu. Obete si uctili Igor Choma, primátor
mesta Žilina, Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Dušan
Čaplovič, poslanec NR SR, jeho excelencia Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec štátu
Izrael na Slovensku, Arieh Klein (Čestný občan mesta Žilina), Pavel Frankl, predseda židovskej náboženskej obce v Žiline, prof. Pavel Mešťan, riaditeľ Múzea
židovskej kultúry a mnohí ďalší hostia zo Slovenska i zo zahraničia.
Pamätník Cesta bez návratu sa nachádza na mieste, kde bol od marca do októbra
1942 zriadený zberný tábor pre deportáciu židovských spoluobčanov z celého
Slovenska do nacistických koncentračných táborov. Tábor bol zriadený vo vojenských objektoch Štefánikových kasární – nie na mestskom pozemku – lebo s tým
Mestská rada na čele s vtedajším starostom Vojtechom Tvrdým nesúhlasila.

13.7.

Na Námestí Andreja Hlinku sa uskutočnilo podujatie Pevné svaly tour 2011. Svoju kondíciu predviedol Juraj Barbarič, ktorý počas akcie ťahal za sebou
malé osobné auto. Súčasťou posádky tohto auta bol
aj prednosta, ktorý mal možnosť vyskúšať si silu
známeho slovenského Herkula. Pomocou projektu
chce Juraj Barbarič zviditeľniť problémy, s ktorými
sa trápia ľudia postihnutí svalovou dystrofiou. Za
Mesto Žilina sa podujatia zúčastnil prednosta Mestského úradu v Žiline Dušan Petrík.
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Žilinu navštívila mimoriadna a splno-

27.7.

mocnená veľvyslankyňa Holandského
kráľovstva v SR J. E. Daphne Bergsma. Počas
neoficiálnej návštevy nášho mesta prejavila záujem o históriu a tradície na Slovensku. V sprievode Paulíny Horňákovej, poradkyňa pre kultúrne
záležitosti holandského veľvyslanectva a si na
Radnici so záujmom prezrela výstavy Žilina mesto
remesiel a Kostol sv. Štefana Kráľa v Žiline v pohľade nových objavov reštaurovania a archeológie. V priateľskej atmosfére sa diskutovalo o
aktuálnych a rôznorodých otázkach spolupráce medzi našimi krajinami, holandským veľvyslanectvom v Bratislave a mestom Žilina. Predovšetkým história,
tradície, kultúra, šport, turistika i trávenie voľného času zaujímajú a spájajú národy a ľudí sveta.

28.7.

Po roku sa opäť stal súčasťou Žilinského kultúrneho leta Letný Bažant Kinematograf, ktorý v spolupráci s Manna s.r.o. organizuje Mesto Žilina na Mariánskom
námestí. Každý večer až do 31. júla 2011 bol pre všetkých priaznivcov kinematografie pripravený umelecký filmový zážitok. Podujatie bolo prehliadkou najúspešnejších filmov českej a slovenskej filmovej produkcie za rok 2010. Úvodným
filmom bola snímka režiséra Roberta Sedláčka – Nejvěčší z Čechủ (ČR). Premietnuté boli aj filmy režisérky Eriky Hníkovej – Nesvadbovo (ČR /SR), film Občiansky preukaz (ČR / SR) režiséra Ondreja Trojana a príbeh režiséra Jana Svěráka –
Kuky sa vracia (ČR).

AUGUST 2011
Súčasťou Žilinského kultúrneho leta 2011

1.8.

bolo Sochárske sympózium, ktoré sa začalo
v tento deň na Mariánskom námestí
a v Lesoparku Chrasť. Rezbárske sympóziu
sa v tomto roku posunie do prítomnosti pod heslom Drevo ako materiál pretrváva. Garantom podujatia bol Marek Ryboň, žilinský výtvarník a sochár. ďalej sa
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sympózia zúčastnili Jozef Mundier, Jaro Gaňa, Miroslav Pallo a Ondrej 4 Zimka.

6.8.

Žilinské kultúrne leto 2011 pripravilo v tomto roku pre milovníkov divadla
a Boleslava Polívku nevšedné divadelné predstavenie, ktorým je Don Quijote de
la Ancha. Nevšedné je priestorom, aj spracovaním témy. Mesto Žilina
v spolupráci s Považským múzeom privítlo Divadlo Klauniky Brno v priestoroch
Budatínskeho parku. Divadlo ma túto inscenáciu v repertoári už od roku 1988
(réžia Boleslav Polívka). Za 22 rokov svojej existencie má predstavenie už viac
ako 4 000 repríz, bolo naštudované v šiestich jazykoch a zaradilo sa medzi
najhranejšie predstavenia v Európe.

10.8.

Pred budovou Mestského úradu v Žiline, ne Námestí obetí komunizmu bol za
účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu znovu odhalený Stĺp mieru na pôde
mesta Žilina. Tento symbol mieru má dva nápisy v slovenskom a anglickom jazyku: „Nech pokoj vládne na zemi“ a „Nech je mier na Slovensku“.
Mesto

11.8.

Žilina

navštívila

delegácia

z partnerského mesta Plzeň, ktorú viedol primátor mesta Martin Baxa (na obr.). Vzácnych hostí prijal primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu v Žiline. V rozhovoroch dominovala téma kultúrnej spolupráce medzi oboma partnerskými mestami, ale aj podobné problémy financovania miest
v oboch krajinách. Dohodnutý bol aj postup najbližšej spolupráce, pretože Plzeň sa aktívne pripravuje na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2015. V delegácii boli prvá
námestníčka primátora Eva Herinková a vedúci oddelenia koordinácie Európskeho hlavného mesta kultúry 2015 Vladimír Líbal. Hostia z Plzne absolvovali
bohatý program. S veľkým záujmom a uznaním si prezreli historické centrum
nášho mesta, zúčastnili sa otvorenia Stredovekého dňa, navštívili expozíciu Považskej galérie umenia, kostol sv. Štefana kráľa aj hrad Strečno.
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12.8.

Štvrtý ročník Stredovekého dňa sa konal na Mariánskom námestí v Žiline. Tento
ročník bol venovaný 690. výročiu udelenia výsad mestu Žilina. Organizátormi
podujatia sú Mesto Žilina a Občianske združenie Facta Non Verba. Stredoveký
deň je jedným z vrcholných podujatí Žilinského kultúrneho leta. Tohtoročný Stredoveký deň, ktorý opäť premenil historické námestie na stredoveký rínok, zároveň
pripomínal 690. výročie udelenia mestského privilégia kráľom Karolom I. Róbertom z roku 1321, kedy mesto získalo míľové právo, právo rybolovu a ďalšie výsady.
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Mesto Žilina navštívila delegácia

18.8.

z partnerského

mesta

Kikinda

v Srbsku. Delegáciu viedol poslanec
provinčného

parlamnetu

Vojvodiny

Savo

Dobranić. Návšteva sa konala v rámci Dní
európskej kultúry, na ktorých sa aktívne mesto
Kikinda zúčastňuje. S mestom Kikinda naše
mesto spolupracuje hlavne v kultúrnej oblasti.
Mesto

18.8.

Žilina

delegácia
Mestskej

navštívila
z partnerskej

časti

Praha

15.

Delegáciu viedol starosta Pavel Klega (na
obr. s manželkou). V delegácii boli aj
zástupkyňa
a Marcela

starostu
Štiková,

Jana

Trková

zodpovedná

za

sociálne otázky a prácu so seniormi.
Návšteva sa konala v rámci Dní európskej kultúry, na ktorých sa svojou účasťou
mesto Praha 15 aktívne zúčastňuje. Spolupráca s MČ Praha 15 je intenzívna
najmä v oblasti sociálnych služieb, kultúry a školstva.
Tretí ročník medzinárodné-

19.8.

ho festivalu kultúry, umenia
a gastronómie partnerských
miest mesta Žilina s názvom Dni európskej kultúry
sa uskutoční na Mariánskom námestí v Žiline. Festival ponúkne okrem prehliadky kultúrnych odlišností aj ochutnávku tradičných
pokrmov jednotlivých krajín. Dni európskej kultúry sú súčasťou Žilinského kultúrneho leta 2011.
Bohatý kultúrny program pripravilo Mesto Žilina v spolupráci s partnerskými
mestami z Českej republiky, Srbska a Poľska. Súčasne na Námestí Andreja Hlinku zabojovali siláci o Európsky pohár silných mužov (Pohár Slovanov).
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Mariánske námestie patrilo hudbe a divadlu. Predstavili sa Loutkové divadlo v
Boudě z Plzne, ktoré funguje od roku 1928 ako neprofesionálny súbor. Divadelný
repertoár vyvrcholí hrou Túlavého divadla Hamlet alebo Nález lebky, pod režijným vedením Jakuba Nvotu. Túlavé divadlo je slobodná skupina hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov, ktorí sa pomaly presúvajú divadlami a
námestiami, kde hrajú svoje divadlo.
Tradičné balkánske ľudové rytmy odzneli v podaní Akademickej spoločnosti pre
pestovanie hudby Gusle zo srbského mesta Kikinda. Z celkového počtu 550 členov tejto spoločnosti, ktorá udržiava hudobné tradície, sa predstavil 15 členný
súbor. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a funguje bez prestania až po dnes.
Partnerskú MČ Prahu 15 reprezentovali speváci Iva Hajnová, Pavel Roth a čerstvá
držiteľka Českého slávika v kategórii Objav roku 2010 Markéta Konvičková a
kapela No Talking. Záver patril mestu Plzeň a modernému jazzu a fusionu so
svojráznou melodikou a spontánnou improvizáciou v podaní skupiny Jan Dolejš
Jazz trio. Úlohy moderátora sa zhostil Zdeněk Vrba z Prahy.

24.8.

V altánku v Sade SNP vystúpila dychová hudba Fatranka, ktorá si v tomto roku
pripomína 30. výročie svojho založenia. Dychovka už dlhé roky účinkuje na rôznych podujatiach, súťažiach a najrôznejších prehliadkach dychových hudieb doma
i v zahraničí. Medzi najúspešnejšie patria vystúpenia vo Veľkej Británii, Belgicku, Poľsku aj v každom z kúpeľných miest na Slovensku. V súčasnosti má Fatranka 15 členov, z toho sú traja speváci.

25.8.

Mesto Žilina dnes uzavrelo cestu v mestskej časti Žilina – Vranie v súvislosti
s pripravovanou stavbou Sanácia zárubného a oporného múru Žilina–Vranie.
Obchádzková trasa pre obyvateľov mestskej časti Vranie (ako aj pre obyvateľov
obcí Rudina, Rudinka, Rudinská) viedla v smere od Žiliny po ceste I/11 smer
Kysucké Nové Mesto, ďalej po ceste III/01163 a III/50757 cez Rudinu, Rudinku
do Vrania.

26.

Konalo sa finále plážovej ligy v beachvolleyballe. Zápolenie o titul najlepších

a 27.8.

dvojíc bolo nielen na beachvolleybalových ihriskách za Mestskou krytou plavárňou, ale exkluzívne aj na Námestí Andreja Hlinku. Na námestí udelili hlavné ceny
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súťaže. Finále plážovej ligy bolo vyvrcholením celej série turnajov, ktorých sa
zúčastnilo takmer 200 súťažiacich. Plážový volejbal je v Žiline obľúbeným letným športom a má veľa aktívnych priaznivcov.

27.8.

Ďalším z podujatí Žilinského kultúrneho leta 2011 bola Bitka o Atlantik na Vodnom diele Žilina pri pešej lávke do Mojša. Tento v poradí už druhý ročník prezentácie modelov lodí a ponoriek a lietadiel organizovalo Mesto Žilina a Ponorkový
klub Žilina aj na základe úspechu minuloročnej Bitky o Žilinskú priehradu, ktorú
si prišlo pozrieť takmer 20 000 divákov.
Podujatie začalo predstavením modelov lodí, lietadiel, ponoriek, tankov, záchranárov a vojakov. Nasledovali ukážky bojových umení. Hlavný program bol za
použitia mnohých pyrotechnických efektov. Išlo o súboj konvoja spojeneckých
lodí a lietadiel s nemeckými ponorkami.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma a prvý podpredseda vlády a minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Ján Fígeľ.
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31.8.

Mesto Žilina rozšírilo počet tried materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Žilina o dve triedy. Primátor Igor Choma, spolu s vedúcou Odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline, PaedDr. Adrianou Jurišovou, slávnostne otvoril dve elokované triedy Materskej školy na Andreja Kmeťa 15, ktoré sa
nachádzajú v areáli Základnej školy, Hollého 66. Novootvorené triedy materskej
školy v priestoroch základnej školy bude od 5. septembra 2011 navštevovať 43
detí vo veku od 3 do 6 rokov.

SEPTEMBER 2011

2.9.

Prvý festival amatérskych kapiel GARAGEFEST 2011 sa uskutočnil v Mestskom

a 3.9.

divadle Žilina. Hlavnými organizátormi festivalu sú členovia Žilinského mládežníckeho parlamentu a Mesto Žilina. Festival je zameraný na podporu talentovaných mladých ľudí, na ich seba rozvíjanie a podporu ich zdravého sebavedomia.
Na festivale sa zúčastnilo 9 kapiel so štýlom, ako je metal, punk a rock. Pred
vystúpením každá z kapiel odprezentovala svoju cestu k hudbe.

2.9.

Príslušníci Mestskej polície Žilina sa zúčastnili 8. ročníka memoriálu Milana
Straku – pretekov v combat streľbe o Pohár Mestskej polície Piešťany. Traja
pretekári – Miloš Tomašec, Peter Rodziňák a Jozef Jurgoš si vybojovali 3. miesto
v kvalitne obsadenom preteku spomedzi 10 družstiev Mestských polícií zo Slovenska a Českej republiky.Miloš Tomašec si navyše vystrieľal celkovo 1. miesto
v súťaži jednotlivcov. Celkové poradie:

2.9.

1.

miesto Mestská polícia Bánovce nad Bebravou

2.

miesto Mestská polícia Zlín

3.

miesto Mestská polícia Žilina

Posledný víkend pred nástupom do školy patril mládeži, ktorá sa po dvoch mesiacoch prázdnin vracia opäť do školských lavíc. Mariánske námestie ožilo hudbou,
tancom, divadlom a kreativitou. Program Záverečnej sa začal vystúpením tanečného divadla DIANA a prezentáciou záujmových krúžkov Centra voľného času
Spektrum. Potom vystúpili skupiny Old Modem, ktorá sa orientuje na nesmrteľné
oldies a alternatívno-metalová kapela ABOWE. Koniec Záverečnej spestrila diva-
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delno-improvizačná skupina troch hercov 3T, ktorí si užívajú adrenalín na javisku.
Herecké osadenie tvoria Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Puchovský a Stano Staško. Zoskupenie vzniklo v decembri 2004 v Žiline. Improvizácii sa však
venujú už od roku 1997. Žilina je pre ich vystúpenia prvoradá a vždy tu majú
veľkú divácku podporu.
7.9.

Na Námestí Andreja Hlinku sa začal 4. ročník turnaja Sever proti Juhu alebo
Žilinčania sa bavia futbalom začína v poobedňajších hodinách. Žilinčania sa
mohli baviť futbalom do 9. septembra. Prihlásených bolo viac ako 80 družstiev z
mestských častí Žiliny. Futbalový nonstop zápas je určený pre všetkých – pre
materské, základné aj stredné školy, firmy, úrady, partie, športové kluby...

Na Námestí Andreja Hlinku sa konalo podujatie

15. – 16.9.

Žilinské dni zdravia, pod heslom Zdravie, krása
a vitalitu. Bol to už ôsmy ročník podujatia. Hlavným cieľom tohoročných Žilinských dní zdravia bolo
prilákať k pohybu čo najviac obyvateľov všetkých vekových kategórií a inšpirovať ľudí k pohybovým aktivitám v zmysle hesla Pohyb, ako súčasť životného štýlu.
Žilinské dni zdravia sú súčasťou Žilinského kultúrneho leta 2011.
V rámci Primátorskej kvapky krvi túto vzácnu tekutinu darovalo spolu 177 ľudí,
z ktorých 48 prišlo darovať krv na Námestie Andreja Hlinku a 129 darcov navštívilo pracovisko Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky v areáli Fakultnej nemocnie s poliklinikou Žilina. Bezpríspevkové darcovstvo krvi zabezpečovali aj ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých v zdravotníckom zariadení
Krankas.

19.9.

Od tohto dňa začal Mestský úrad v Žiline organizovať zber nadrozmerných komunálnych odpadov prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov na odloženie
odpadov. Kontajnery budú rozmiestnené v centre, na sídliskách i v ostatných
mestských častiach podľa harmonogramu uverejneného na oficiálnych stránkach
Mesta Žilina – www.zilina.sk, na úradnej tabuli pred budovou. Akcia potrvá do
30.10.
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23.9.

Mestský úrad v Žiline si po dohľadovom audite udržal certifikát systému riadenia
úradu podľa Európskej normy ISO 9001:2008, ktorý získal v minulom roku. Naďalej zabezpečuje úroveň služieb pre svojich klientov – občanov vo vysokej kvalite.
Certifikát systému riadenia úradu podľa Európskej normy ISO 9001:2008 získal
Mestský úrad v Žiline 27. septembra 2010. Celému procesu získania certifikátu
systému riadenia úradu vo výkone svojej činnosti predchádzala systematická a
efektívna práca všetkých zamestnancov Mestského úradu.

26.9.

V priebehu minulého týždňa sa reprezentanti mesta Žilina zúčastnili na bežeckom
polmaratóne v partnerskom meste Changchun v Číne. Na kvalitne pripravenom
podujatí sa zúčastnilo približne 250 čínskych bežcov a dvadsiatka bežcov
z partnerských miest Changchunu - z Ruska, Japonska, Kóreí, Nemecka, Bieloruska, Srbska, Nového Zélandu a zo Slovenska.
V kategórií partnerských miest obsadil pekné 4. miesto Žilinčan Róbert Roľko
a aj v absolútnom poradí všetkých bežcov obsadil výborné 6. miesto. Reprezentant Žiliny z Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline, Mgr. Peter Zánický, dobehol do cieľa v kategórií partnerských miest na 9. mieste.

zľava: Ján Ružbarský, Róbert Roľko, Peter Zánický
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26.9.

Dnes bolo slávnostne otvorené Centrum voľného času Spektrum. Sídliť bude na
Kuzmányho ulici, vo dvore pri Bábkovom divadle vo vynovených priestoroch.
Presťahovať sa CVČ muselo z dôvodu plánovanej rekonštrukcie Rosenfeldovho
paláca, kde sídlilo doteraz. Náklady na rekonštrukciu priestorov na Kuzmányho
ul. 105 vo výške takmer pol milióna eur hradilo Mesto Žilina z vlastných zdrojov.
Všetky nové priestory budú pre deti aj pedagógov budú pripravené v priebehu
najbližších týždňov.
Primátor mesta Žilina Igor Choma

26.9.

prijal na Radnici mesta delegáciu
Medzinárodnej konfederácie príslušníkov Vojenských táborov nútených prác – Pomocných technických práporov (VTNP-PTP) pre
strednú a východnú Európu.
V tento deň sa konala pietna spomienka pri Pamätníku príslušníkom
VTNP-PTP v Sade na Studničkách
v Žiline. V úvode pietnej spomienky pri pamätníku príslušníkom
VTNP-PTP v Sade na Studničkách sa prítomným prihovoril predseda Slovenského zväzu VTPT-PTP Hviezdoslav Breburda. Brigádny generál Jindřich Joch
z Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky po svojom vystúpení,
v zmysle rozkazu ministra obrany SR, vyznamenal 15 bývalých príslušníkov PTP.
Dôstojnosť spomienky umocnila prítomnosť čestnej jednotky a dychovej hudby
Ministerstva obrany SR.

26.9.

Pani Mária Tesaříková oslávila svoje 101. narodeniny. Osobne ju navštívil primátor mesta Žilina Igor Choma a zablahoželal jej ku krásnemu výročiu. Pani Tesaříková žije v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na Karpatskej
ulici už od roku 1985. Nasťahovala sa tam krátko po smrti svojho manžela.
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OKTÓBER 2011

3.10.

Mesto Žilina navštívil Karol Kállay. Na Radnici mesta Žilina vzácneho hosťa
prijal primátor mesta Žilina Igor Choma. Karol Kállay sa narodil v roku 1926
v Čadci. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a Univerzite Komenského v
Bratislave sa rozhodol profesionálne venovať fotografii. Doteraz vydal viac ako
40 obrazových publikácií, pripravil desiatky autorských výstav doma i v zahraničí
a pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav. V roku 1998 mu prezident SR
prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Je tiež držiteľom Ceny
Tatra banky za umenie, Krištáľového krídla a Veľkej čestnej ceny desaťročia za
umenie, ktorú mu v roku 2004 udelila Nadácia Slovak Gold.
Svetoznámy fotograf vystúpil uplynulú nedeľu v rámci 8. ročníka Žilinského
literárneho festivalu v Nadácii POLIS v programe Ivan „Kelly“ Köhler predstavuje fotografa Karola Kállaya.

6.10.

V Krajskej knižnici sa konalo spomienkové stretnutie na
Jána Frátrika s názvom Vám, moji rodní... pri príležitosti jeho
nedožitých 95. narodenín. Ján Frátrik bol významný Žilinčan,
básnik, literárny vedec, prekladateľ a učiteľ.

7.10.

V Žiline na štadióne MŠK Žilina „pod Dubňom“ sa uskutočnil medzištátny futbalový zápas Slovensko-Rusko. V meste boli vykonané viacerí bezpečnostné opatrenia, hlavne v doprave. Zápas naši reprezentanti prehrali v pomere 0:1 a stratili
šancu na postup na majstrovstvá Európy.

13.10.

Primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s hlavným architektom mesta Dušanom
Voštenákom navštívili piaty ročník prestížneho medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture Week Praha 2011. V rámci projektu s názvom
Architektúra a urbanizmus Višegrádskej štvorky, predstavil architekt mesta Žilina
projekt autorov Amira Manna a Amiho Shinara – Obytný súbor Amfiteáter, ktorý
bol v roku 2010 zrealizovaný na pozemku bývalého letného kina na Bôriku. Dokonalý model obytného komplexu nadchol nielen profesionálov, ale i laickú ve-
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rejnosť. Výstava sa koná v Letohrádku kráľovnej Anny (Belvedér) na Pražskom
hrade a prístupná bude do 23. októbra.

14.10.

Na Mariánskom námestí sa konal IV. ročník Festivalu seniorov. Festival sa už
tradične koná v októbri – v mesiaci úcty k starším. Cieľom festivalu je prezentovať umeleckú tvorivosť a zručnosť seniorov, ktorí sa predstavujú hudbou, tancom,
spevom, prehliadkou ľudových krojov alebo ručnými prácami. Návštevníci videli
bohatý kultúrny program. Zaujímavosťou tohto ročníka boli hostia z Trenčína,
Košíc – z mestskej časti Nad Jazerom a z moravského Vsetína.
Na festivale prezentovali svoju činnosť a prácu Živena, Senior klub Priatelia
a hostia z Košíc. Organizátormi boli Mesto Žilina v spolupráci s Denným centrom
Horný Val a so Senior klubom Priatelia.

Country tanečná skupina Ruty-Šuty
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Druhý ročník Medzinárodného festivalu zbo-

14.10.

rového umenia ŽILINA – VOCE MAGNA
2011 prebiehal v dňoch 14. – 16 októbra 2011
v meste Žilina. 14.októbra bol v Katedrále
Najsvätejšej Trojice koncert zborových skladieb v podaní speváckeho zboru Konzervatória Žilina, Zboru starej hudby ARCUS, Univerzitného komorného speváckeho zboru
OMNIA a spoluorganizátora festivalu, Žilinského miešaného zboru. Umeleckou „čerešničkou“ slávnostného koncertu sa stal
Miešaný zbor EDUCATUS z Pedagogickej univerzity v Krakowe, ktorého členovia napriek dlhej a namáhavej ceste potešili poslucháčov naozaj kvalitným speváckym výkonom, čím si vyslúžili búrlivý potlesk.
15. októbra program festivalu pokračoval Spevom národov, sprievodom mestom
Žilina od Mariánskeho námestia cez Hlinkové námestie až do OC Mirage, kde sa
jednotlivé zbory krátko prezentovali aj spoločnými skladbami. Večerný Galakoncert v Dome umenia Fatra bol otvorený skladbou Dona nobis pacem od V. Kilara.
Hudobným hosťom večera bol Peter Cmorík.

15.10.

Konalo sa ôsme čistenie Lesoparku Chrasť. Zúčastnili sa ho mnohí dobrovoľníci,
primátor mesta Žilina Igor Choma, poslanci Mestského zastupiteľstva
a zamestnanci Mestského úradu v Žiline. Podujatie, na ktorom sa vyzbieralo približne 60 vriec odpadu organizovalo Mesto Žilina v spolupráci s občianskym
združením Preles. Po skončení si všetci účastníci s radosťou vychutnali guláš
a občerstvili sa kofolou.
Projekt sa uskutočnil aj vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.
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V mestskej časti Vranie

23.10.

bola za účasti primátora
mesta Žilina Igora Chomu, oficiálne odovzdaná
do užívania stavba Sanácia zárubového a oporného múru Žilina – Vranie.
Po slávnostnom prestrihnutí pásky bola úplne obnovená premávka na ceste III. triedy. Sanáciu zárubného a oporného múru realizovala spoločnosť Váhostav-SK, a.s., Žilina, ako víťaz verejného obstarávania.
Rozpočtový náklad stavby s DPH bol 158 341,63 eur. Novovybudovaný múr má
celkovú dĺžku 248 metrov. Doba realizácie bola 60 dní od 25. augusta do 23.
októbra 2011. Konštrukcia múru pozostáva z nosných oceľových stĺpov typu HEB
osadených do betónu v hĺbke od 1,5 m až 3 m pod terénom, do ktorých sú osadené
prefabrikované panely.

22.10.

V partnerskom mesta Plzeň sa konal VIII. ročník Česko-Slovenských dní. Podujatia sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike J.E. Peter Brňo, predseda Regionálnej Obce Slováků Jan
Pekár a predseda plzeňského Slovensko-českého klubu Michal Sochor.
Na pozvanie primátora mesta Plzeň Martina Baxu boli prítomní aj predstavitelia
Mesta Žilina na čele s primátorom Igorom Chomom a známi žilinskí umelci. Na
plzenskej radnici sa uskutočnilo oficiálne stretnutie oboch primátorov, na ktorom
kladne zhodnotili súčasné partnerské vzťahy a prerokovali najbližšie úlohy vyplývajúce z dohody o spolupráci.
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Žilinu navštívil druhý tajomník veľ-

31.10.

vyslanectva Iránskej islamskej republiky vo Viedni J. E. Ali Amiri
(na obr.), ktorý je poverený vedením sekcie
pre záležitosti Slovenskej republiky. Na Radnici mesta Žilina hostí prijal primátor mesta
Žilina, Igor Choma. Diplomati informovali
žilinského primátora o skutočnej situácii v
iránskej spoločnosti a o zahraničnej i vnútornej politike Iránu. Druhý tajomník
veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky Ali Amiri zvýraznil myšlienku, že
najlepšia spolupráca medzi národmi je v mieri, o ktorý sa Irán ako významný štát
regiónu usiluje. Hostia sa zaujímali aj o možnosti spolupráce na komunálnej
úrovni. Spomenuli viaceré mestá, ktoré by mali záujem o spoluprácu s mestami
na Slovensku. Iránski diplomati navštívili aj Žilinskú univerzitu v Žiline.

NOVEMBER 2011

18.11.

Mesto Žilina si dnes pripomenulo 160. výročie
narodenia Alexandra Lombardiniho. Na Radnici
mesta sa konala vedecká konferencia o živote
a diele tohto významného dejateľa. So svojimi
príspevkami vystúpili Mgr. Mária Hešková,
PhDr. Marián Mrva, Doc. Ing. Milan Novák
a Mgr. Peter Štanský, svoje príspevky zaslali
PhDr. Jana Kurucárová a Mgr. Andrea Paračová. Konanie konferencie podporilo Mesto Žilina
zo svojho grantového systému.
Po konferencii sa konala milá slávnosť v átriu
zrekonštruovaného domu č. 19 na Hornom vale,
kde prežil veľkú časť svojho života Alexander
Lombardini. Páni Ján Sekera a jeho syn JUDr.
Milan Sekera, majitelia budovy, slávnostne odhalili sochu tohto významného
Žilinčana. Autorom sochy je akad. sochár Ondrej Lipták zo Žiliny.
JUDr. Alexander Lombardini (1851 - 1897) bol významný slovenský národovec
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a historik, žilinský právnik a archivár. Bol autorom prvej knihy o Žiline s názvom
Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny. Táto kniha bola vydaná v slovenskom
jazyku v roku 1874 v Martine.

Radnica mesta Žilina privítala

21.11.

významnú delegáciu zo Srbska,
ktorú viedla veľvyslankyňa Srbskej republiky na
Slovensku J. E. pani Radmila Hrustanović. Na
prijatí u primátora mesta Žilina Igora Chomu boli
prítomní primátor mesta Zrenjanin Dr. Mileta
Mihajlov, primátor mesta Kovačica (predseda
obce) Miroslav Križan, predsedaobchodnej komory v Zrenjanine Mgr. Milan Radovanović a
ďalší predstavitelia samosprávy a podnikateľských subjektov z Vojvodiny. Prítomný bol aj Ing. Ján Mišura, riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline a viacerí vedúci pracovníci Mestského úradu v Žiline.
Veľvyslankyňa Srbskej republiky bola niekoľko rokov úspešnou primátorkou
hlavného mesta Belehrad, takže komunálne problémy i politika sú jej veľmi blízke. Diskutovanou témou boli možnosti spolupráce v rôznych oblastiach – šport,
kultúra, spolupráca podnikateľských subjektov ale i možnosti čerpania eurofondov. Z medzinárodnej politiky veľmi ocenila postoj Slovenskej republiky vo veci
Kosova a taktiež pomoc Slovenska pri snahe Srbska o vstup do Európskej únie.

20.11.

Na sídlisku Hájik sa uskutočnila spoločná poľovačka na diviačiu zver v poľovnom
revíri na poľovných pozemkoch tesne susediacich so zastavaným územím sídliska. Poľovačku povolil a schválil Obvodný lesný úrad v Žiline na základe žiadosti
poľovníckeho združenia Hubertus. Hlavným cieľom akcie bolo vytlačenie zveri
z nepoľovných pozemkov intravilánu sídliska Hájik do priestoru poľovnej zóny,
kde sa uskutoční samotný lov. Obvodný lesný úrad v Žiline požiadal Mesto Žilina, Mestskú políciu Žilina a Policajný zbor Slovenskej republiky o spoluprácu pri
organizovaní bezpečného priebehu lovu.
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24.11.

V Žiline sa začal 4. medzinárodnom kongrese Rescue fórum 112, na ktorom sa
zúčastnia záchranárske zložky z celého Slovenska i zo zahraničia. Záchranárske
dni pre celú rodinu zahájil zástupca primátora mesta Žilina Štefan Zelník.
V žilinskom regióne je to prvá koncentrácia témy záchranárstva – program pre
odbornú aj laickú verejnosť. Podujatie navštívili aj podpredseda vlády a minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Fígeľ a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ján Porubský.

24.11.

Terchovsko-žilinská rocková skupina Arzén vydala nový
album s názvom Odpovede. Vo svojich skladbách zhudobnili básne Jána Frátrika, Jána Smreka a Andreja Žarnova.
Predstavenie albumu sa konalo v Bratislave, slávnostne ho uviedol herec Maroš
Kramár. Je to už ôsme CD tejto skupiny. Na hudobnej scéne pôsobí už od rok
u1983. Skupina Arzén dnes hrá v zložení: Jaro Gažo (spev), Paľo Cabadaj (gitara,
spev), Igor Klein (gitara), Miro Fedor (basová gitara) a Jano Heinrich (bicie).

Skupina Arzén: hore J. Gažo, J. Heinrich, dole: P. Cabadaj, M. Fedor, I. Klein

25.11.

Základnú školu s materskou školou v Trnovom navštívil minister školstva Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, ktorého sprevádzal primátor Igor Choma. Žiaci
Základnej školy v Trnovom dosahujú nadpriemerné výsledky nielen v testovaní
Komparo a v Testovaní 9. Uplatňujú svoj talent i v recitácii na krajskej úrovni
a vydávajú vlastný školský časopis, ktorý v celoslovenskej súťaži získal druhé
miesto. Pedagógovia základnej školy v Trnovom, ktorých vedie riaditeľka Ľubica
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Brennerová, úspešne uplatňujú alternatívne formy vyučovania a prihliadajú na
individuálne schopnosti a talent každého žiaka. Minister Eugen Jurzyca sa vďaka
týmto mimoriadnym úspechom žiakov, výnimočným vyučovacím metódam
a kreativite pedagógov rozhodol navštíviť túto školu osobne.

DECEMBER 2011

5.12.

Aj do nášho mesta zavítal svätý Mikuláš. So svojím sprievodom prešiel cez jednotlivé mestské časti až na Mariánske námestie, kde bol pripravený pre deti program s Čertom a Anjelom, plný rozprávok, súťaží a sladkých odmien. Mikuláš
spolu s primátorom mesta Žilina Igorom Chomom rozsvietili vianočný stromček.
V tento deň sa začali na námestí aj vianočné trhy, ktoré potrvajú do 23. decembra.
Vianočné trhy sú veľmi obľúbeným podujatím. Žilinčania sa radi stretávajú na
Mariánskom námestí, diskutujú spolu, bavia sa, dajú si nejaké tradičné jedlá,
vypijú vianočný punč či grog. Na námestí býva živo až do polnoci.

14.12.

V jesenných mesiacoch boli v centre Žiliny zrekonštruované viaceré svetelné
križovatky na ulici Veľká Okružná. Investor obchodného centra Aupark zrekonštruoval cestnú svetelnú signalizáciu aj priechody pre chodcov na vlastné náklady.
Na priechodoch pre chodcov na hlavnom ťahu z Predmestskej ulice, cez Veľkú
okružnú až po Hálkovu ulicu pribudla na stĺpoch svetelnej signalizácie novinka –
tlačidlá pre chodcov. Na tlačidlách sú nálepky, kam chodci priložením ruky
oznámia svoj úmysel prejsť na druhú stranu.

17.10.

Na Vodnom diele Žilina sa konal 10. ročník Vianočného behu. Výkonnostní, ale
aj rekreační bežci si vyskúšali trať, ktorá im najviac vyhovuje a to od 3 km až po
maratón. Sprievodnou akciou podujatia bolo zimné plávanie Klubu otužilcov a
priateľov zimného plávania Tučniaky. Do rytmu hrala športovcom i otužilcom
hudobná skupina Sherpa band. Pre každého vopred prihláseného účastníka bola
pripravená vianočná kapustnica a malé prekvapenie.

21.12.

Na Radnici mesta Žilina sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam
mesta Žilina za rok 2010. Návrhy na ocenenia osobností posielali Žilinčania počas
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roku 2010. Na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku boli
schválené nasledovné ocenenia, ktoré boli odovzdané:
Čestný občan mesta Žilina


Ján Dadan, st. a Ján Dadan, ml. „in memoriam“ za významný prínos pre
rozvoj vzdelanosti a kultúry v meste Žilina



Arieh Klein za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Žilina vo svete



Dušan Kállay za významný prínos pre rozvoj kultúry v Žiline, na Slovensku i v zahraničí

Cena mesta Žilina


Zdeno Horecký za významný prínos pre rozvoj výtvarného umenia v Žiline a na Slovensku

Cena primátora mesta


Martin Bálik za významný prínos pre rozvoj divadelného a bábkarského
umenia v Žiline a na Slovensku



Martin Šulik za významný prínos pre rozvoj kultúry a filmového umenia
v Žiline a na Slovensku



Ján Zelník za celoživotnú prácu a významný prínos v oblasti pediatrie v
Žiline a na Slovensku. Ocenenia osobnostiam odovzdal primátor mesta Žilina Igor Choma.

Dušan Kállay

Arieh Klein
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Martin Bálik

Martin Šulík

Ján Zelník

Zdeno Horecký

Nevšedný zážitok prítomným priniesol kultúrny program, ktorý manažoval Peter
Vaňouček. Predviedol hru na klavír a na harfe. Marta Gáborová hrala na organ
a Roman Madej recitoval slávnostné básne.
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Pamätná kniha mesta Žilina

21.12.

V tento deň bola na Mestskom úrade v Žiline sprístupnená kondolenčná listina,
kde mohli Žilinčania i návštevníci nášho mesta vyjadriť svoju sústrasť a účasť
s úmrtím Václava Havla, spisovateľa, dramatika a bývalého prezidenta Československej federatívnej republiky v čase od 29. decembra 1989 do 20. júla 1992.
V rokoch 1993 až 2003 bol prezidentom Českej republiky. Václav Havel zomrel
18.decembra 2011 v Hrádečku na severe Čiech.
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Rozpočet mesta Žilina za rok 2011.
Záverečný účet schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 15. mája
2012.

Schválený rozpočet na rok 2011

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok + / Schodok -

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok + / Schodok -

Prebytok + / Schodok -

Rozpočet finančných
operácií
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok + / Schodok -

Upravený rozpočet na rok 2011

Plnenie k
31.12.2011

43 742 306,00

46 737 734,00

46 479 451,30

42 603 668,00

45 785 603,00

44 700 756,88

+952 131,00

+1 778 694,42

+1 138 638,00

Schválený rozpočet na rok 2011

Upravený rozpočet na rok 2011

Plnenie k
31.12.2011

2 506 453,00

1 500 997,00

1 465 056,08

1 742 464,00

3 479 256,00
-1 978 259,00

3 264 709,08
-1 799 653,00

+763 989,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011
+1 902 627,00
-1 026 128,00
-20 958,58
Schválený rozpočet na rok 2011

Upravený rozpočet na rok 2011

Plnenie k
31.12.2011

757 289,00

26 808 767,00

26 649 188,50

2 659 916,00

25 782 639,00

25 784 917,75

-1 902 627,00

+1 026 128,00

+864 270,75

Hospodárenie celkom

Schválený rozpočet na rok 2011

Príjmy celkom (vrátane PFO)
Výdavky celkom(vrátane VFO)
Prebytok + / Schodok -

47 006 048,00
47 006 048,00
0

Upravený rozpočet na rok 2011

75 047 498,00
75 047 498,00
0

Plnenie k
31.12.2011

74 593 695,88
73 750 383,71
+843 312,17

Podľa Záverečného účtu :
bežný rozpočet skončil s prebytkom

+1 778 694,42 €

v rámci kapitálového rozpočtu bol vykázaný
z čoho vyplýva, že

schodok vo výške

-1 799 653,00 €

výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 činil schodok

- 20 958,58€ zmysle jednotnej metodiky pre EÚ – záporný rozdiel medzi časovo rozlíšenými
príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami (zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách
verejnej správy).
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Na základe údajov uvedených v tabuľke vyššie pri zarátaní finančných operácií možno
uzavrieť celkové hospodárenie mesta Žilina v roku 2011 s kladným výsledkom hospodárenia
vo výške + 843 312,17€.
V percentuálnom vyjadrení príjmy činili celkom (vrátane PFO)

99,40%

V percentuálnom vyjadrení výdavky činili celkom (vrátane VFO)

98,27 %

Štatistika - počet obyvateľov Žiliny a prímestských častí k 31.12.2011
Muži
Ženy
Spolu:

40 724
43 790
84 514

Mestská časť

Muži

Ženy

Počet
obyvateľov
k 31.12.2011

Bánová
Bôrik
Brodno
Budatín
Bytčica
Hájik

936
1 612
638
810
1 011
3 942

952
1 851
659
856
1 026
4 229

1 888
3 463
1 297
1 666
2 037
8 171

spolu Hliny
Hliny I
Hliny II
Hliny III
Hliny IV
Hliny V
Hliny VI
Hliny VII
Hliny VIII

5 425
425
353
803
196
624
876
1 412
608

6 403
518
441
979
187
745
992
1 690
698

11 828
943
794
1 782
383
1 369
1 868
3 102
1 306

Malá Praha
Mojšova Lúčka
Považský Chlmec
Rosinky
Solinky
Staré mesto
Strážov
Trnové

138
188
663
374
6 869
4 309
262
1 204

153
226
681
399
7 072
4 958
290
1 262

291
414
1 344
773
13 941
9 267
552
2 466

spolu Vlčince
Vlčince I
Vlčince II
Vlčince III
Vlčince IV

9 164
840
3 541
4 100
683

9 910
955
3 939
4 355
662

19 074
1 795
7 480
8 455
1 345
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Vranie
Zádubnie
Zástranie
Závodie
Žilinská Lehota
iba Žilina
ŽILINA SPOLU

369
356
502
1 160
150
780
40 724
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378
384
444
1 265
154
391
43 790

747
740
946
2 425
304
1 171
84 514

